
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 

z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
1)

) 

postanawia 

przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. wskazując uchybienie polegające 

na naruszeniu art. 140 § 3 Kodeksu wyborczego w związku z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów 

oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. z 2011 r. Nr 193, 

poz. 1144). 

Uzasadnienie 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego przedłożył Państwowej Komisji 

Wyborczej sprawozdanie finansowe w dniu 20 stycznia 2016 r., tj. z zachowaniem 

terminu określonego w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego. 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. Nr 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281. 
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Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu 

wyborczego. 

Do sprawozdania dołączono opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, 

wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 144 § 7 Kodeksu 

wyborczego, nie zgłosił Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego tego Komitetu. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego, dołączonych do niego dokumentów 

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, co następuje. 

Przychody/wpływy Komitetu w kwocie 146,31 zł w całości pochodziły z Funduszu 

Wyborczego partii Związek Słowiański. Środki Komitetu były gromadzone na rachunku 

bankowym o numerze 18 1020 1026 0000 1702 0262 6927 prowadzonym przez PKO BP 

SA z siedzibą w Warszawie. Na rachunku bankowym Komitetu oprócz wpłat i wypłat 

związanych z uregulowaniem zobowiązań wobec banku z tytułu opłat i prowizji 

bankowych w wysokości 146,31 zł nie odnotowano żadnych innych operacji. Do umowy 

rachunku bankowego wprowadzono zastrzeżenia wskazane w art. 134 § 6 Kodeksu 

wyborczego. 

Pełnomocnik wyborczy Komitetu zawiadomił Państwową Komisję Wyborczą 

o utworzeniu strony internetowej Komitetu w dniu 3 sierpnia 2015 r. tj. zgodnie z art. 102 

§ 1 Kodeksu wyborczego. Jak wskazał w złożonym oświadczeniu pełnomocnik 

finansowy Komitetu, strona internetowa Komitetu utworzona została przez członka partii 

i zamieszczona na darmowym serwerze, co nie wiązało się z żadnymi kosztami. 

Komitet nie przyjmował niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze 

niepieniężnym.  

Sposób zamieszczenia na stronie internetowej Komitetu rejestrów kredytów i wpłat 

nie odpowiadał wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów 

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez 

komitety wyborcze. Stanowi to naruszenie art. 140 § 3 Kodeksu wyborczego. Naruszenie 

tego przepisu, stosownie do art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, nie stanowi podstawy 

odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu. 
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Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Komitetu, załączonych do niego dokumentów oraz opinii 

i raportu biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński  

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, 

Krzysztof Strzelczyk 


